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MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG 

SZAKMAI BIZOTTSÁG 

 

BIZOTTSÁGI ÜGYREND 

 

1.§ 

A bizottság létrehozása 

(1) A Szakmai Bizottságot (a továbbiakban SZB) az Alapszabály V. fejezet 33. §-a 

alapján a Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége (a továbbiakban MTSZ) hozza 

létre. 

(2) A Szakmai Bizottság az Elnökség sportszakmai tanácsadó és döntés-előkészítő 

szervezete. 

(3) A Szakmai Bizottság (a továbbiakban: SZB) 8 főből áll, vezetőjét és tagjait az 

elnökség kéri fel. Az SZB elnökének az MTSZ elnöksége saját szakmai 

alelnökét delegálja. 

(4) Tagjai:  

 az összetett egyesületi pontversenyt vezető egyesület képviselője, 

 az elit egyesületi pontversenyt vezető egyesület képviselője, 

 a Sport XXI. rangsort vezető egyesület képviselője,  

 az utánpótlás egyesületi pontversenyt vezető egyesület képviselője, 

 az Nemzeti Triatlon Központok képviselője, 

 a központi utánpótlás programok (Sport XXI, Héraklész Bajnok, 

Héraklész Csillag) vezetője, 

 a további tagokra a Bizottság elnöke tesz javaslatot. 

 

(5) Az MTSZ elnökségének tagja, a delegált alelnökét kivéve, SZB tag nem lehet.  

(6) Az SZB üléseinek tanácskozási jogú állandó meghívottjai: 

 a főtitkár, 

 a Tudományos és oktatási kérdések független szakértője. 

 

(7) Az SZB üléseire tanácskozási joggal a napirendtől függően meghívandó 

szakemberek: 
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 a hosszútávú kerettel kapcsolatos napirendi pontok tekintetében 

hosszútávú szakág vezető,  

 a paratriatlon keretek kapcsolatos napirendi pontok tekintetében 

para szakmai bizottság elnöke 

 Olimpiai kvalifikációs időszakban az olimpiai keretbe tartozó 

sportolók klubjának képviselői. 

(8)  Az SZB egyesületi ponttáblázat alapján meghívásra kerülő tagjait illetve az 

olimpikont adó klubok képviselőit az alábbi sorrendben és szabályok szerint kell 

delegálni: 

 az elit egyesületi ponttáblázat rangsora szerint az az egyesület 

delegálhat tagot, aki az összetett egyesületi ponttáblázat alapján 

választott képviselővel nincs azonos egyesületben; 

 az utánpótlás egyesületi ponttáblázat rangsora szerint az az 

egyesület delegálhat tagot, aki az előző tagokkal nincs azonos 

egyesületben; 

 az amatőr egyesületi ponttáblázat rangsora szerint az az egyesület 

delegálhat tagot, aki az előző tagokkal nincs azonos egyesületben; 

 a Sport XXI. egyesületi rangsor szerint az az egyesület delegálhat 

tagot, aki az előző tagokkal nincs azonos egyesületben;  

(9) A fennmaradó helyekre az SZB elnöke kér fel tagokat. 

(10) Az SZB tagjainak mandátuma (a ponttáblázatok évét követő) naptári évre szól. 

(11) A Bizottság létszámának és személyi összetételének változásáról az MTSZ 

Elnöksége határozattal dönthet. 

(12) A Bizottság feladatait, jog- és hatáskörét jelen Ügyrend rögzíti. 

 

2.§ 

A bizottság hatásköre, feladatai 

(1) A Bizottság általános feladatköreként előkészíti az Elnökség számára a 

sportszakmai döntéseket.  

 Ennek keretében többek között: 

 javaslatot tesz az éves utánpótlás, elit és amatőr verseny-rendszerekre, 

 elkészíti a válogatott keretekre vonatkozó válogatási elveket és 

kritériumtervet,  

 javaslatot tesz a válogatott keretek összetételére, 

 elkészíti a válogatottra vonatkozó válogatási elveket és kritériumtervet. 

 államilag támogatott sportprogramok kidolgozása. 
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(2) Értékeli a válogatott versenyzők munkáját és eredményeit.  

3. § 

A Bizottság képviselete 

(1) A Bizottságot elnöke képviseli.  

(2) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért tag helyettesíti.  

 

4. § 

A Bizottság elnöke 

(1) A Bizottság elnökének feladatai: 

 tervezi és szervezi a Bizottság tevékenységét, 

 összehívja a Bizottságot, vezeti annak üléseit, 

 gondoskodik a bizottság javaslatainak, döntéseinek megfelelő 

továbbításáról az illetékesek/érintettek felé,  

 beszámol az Elnökségnek a Bizottság működéséről, 

 szükség szerint együttműködik az MTSZ más bizottságainak elnökeivel, 

 javaslatot tesz a Bizottság tagjai közötti munkamegosztásra, 

 állást foglal a Bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben, 

(2) Az SZB Elnöke akadályoztatása estére, az MTSZ Elnökségének jóváhagyása 

mellett, állandó megbízottat jelölhet ki a tagok közül, de szavazati jogát át nem 

ruházhatja. 

 

5. § 

A Bizottság működése 

(1) A Bizottság szükség szerint, de legalább havonta 1 alkalommal ülésezik.  

(2) Az SZB üléseit az elnök vagy az állandó megbízottja hívja össze.  

(3) A Szakmai Bizottságot az elnöke, sürgős illetve indokolt esetben az elnök, vagy 

az elnök jóváhagyásával a főtitkár kérheti fel elektronikus szavazásra. 

Elektronikus szavazás esetén az elektronikus formában (email-ben) feltett 

eldöntető kérdésre elektronikus formában (email-ben) kell leadni a 

szavazatokat. 

(4) Az SZB által tárgyalt napirendi pontok anyagait az elnök, a tagok, vagy az elnök 
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által felkért állandó meghívottak készítik elő.  

(5) Az SZB titkári feladatait, az ülésen jelen lévő, a feladatra felkért SZB tag, vagy 

állandó meghívott látja el.  

(6) Az SZB titkári feladataival megbízott az SZB írásba foglalt határozatait az SZB 

tagjainak továbbítja felülvizsgálat céljából. Az SZB tagjainak 24 óra áll a 

rendelkezésükre, hogy a szükséges módosításokról tájékoztassák az 

jegyzőkönyv összeállítóját. 

 

6. § 

Határozatképesség, határozathozatal 

(1) Határozatképesség:  

A Bizottság határozatképes, ha tagjai közül minimum 4 fő jelen van.  

(2) Határozathozatal 

- A Bizottság határozatait nyílt szavazással ülésén hozza.  

- Rendkívüli esetben az Elnökség kérésére határozathozatalra 

elektronikus úton is sor kerülhet. 

- A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

7. § 

Záró rendelkezés 

Jelen Ügyrend 2016.03.09. lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Budapest, 2016.03.08. 

 Lehmann Tibor 

 SZB elnök, MTSZ alelnök 

Az Ügyrendet az MTSZ Elnöksége 26/2016. (03.08.) számú határozatával elfogadta.  

 

 Dr. Bátorfi Béla 

 MTSZ elnök  


